Majte bedrá opásané a lampy zažaté!

Lukáš 12, 35

Pamiatka posvätenia Nového kostola (87. výročie):
Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po
sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.

Žalm 84, 2 – 3
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„Z histórie zistíš veľmi ľahko, že pre svet, v ktorom práve žili, urobili vždy najviac
kresťania, ktorí mysleli na ten budúci.“
(Clive Staples Lewis, *1898 †1963)

Milí bratia, milé sestry, sme vďační Pánu Bohu, že sa môžeme opäť stretávať na
Službách Božích (SB) v Novom kostole na Legionárskej.
Sme pripravení dodržiavať všetky opatrenia štátnych orgánov:
• Účastníci SB sú povinní mať na tvári rúško prekrývajúce ústa a nos
• Platí zákaz podávania rúk.
• Vo vestibule pri vstupe do kostola bude pripravená dezinfekcia rúk.
• Kvôli epidémii NEBUDÚ v kostole k dispozícii tzv. kostolné spevníky. Prosíme,
prineste si vlastný spevník, prípadne si do mobilu stiahnite aplikáciu: play.google.com/store/apps/details?id=smartphone.csandaz.evanjelickyspevnik&hl=sk
• V kostole sú farebným lístkom označené vyhradené miesta na sedenie. Tieto sú
v každom druhom rade s tým, že vedľa seba bez odstupov môžu sedieť iba najbližší príbuzní, žijúci v spoločnej domácnosti. Inak podľa označenia maximálne
traja ľudia v jednom rade.
• K dispozícii budú časopisy Evanjelický Posol (EP), Evanjelický Východ (EV) a Tvorba. Cena dvojčíslo EP je 2€, cena EV a Tvorby 2€. Prosíme Vás, aby ste si v prípade
záujmu pripravili presnú sumu, aby nebola potrebná manipulácia s peniazmi.
• Nedeľné SB budú o 8.30, 10.00 a 18.00 hod. SB v Lamači o 10.00 hod.
• Detská besiedka pre predškolákov a pre školákov budú dostupné online cez You
Tube ECAV Legionárska: www.youtube.com/channel/UCZVY9KmutWrtRjlITD1aynw

ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY
UT 24. november

18.00 Večerné Služby Božie – Majling

Nový kostol

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v týždni:
• 23. – 29. 11. 2020 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka – tel.: 0902 673 515,
e-mail: sefrankom@gmail.com
• 30. 11. – 6. 12. 2020 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga – tel.: 0908 989
220, e-mail: ondrej.majling@gmail.com
Kníhkupectvo JONATÁN otvorené
• Kníhkupectvo Jonatán na Legionárskej 2 bude otvorené v nedeľu 22. 11. 2020 15 min.
po skončení prvých i druhých Služieb Božích. V pracovných dňoch od 11.00 do 18.00
hod. K dispozícii sú Vám v ňom aj evanjelické kalendáre na rok 2021 – Tranovský,
stolový a nástenný, ako aj ročenka biblických zamyslení na každý deň Tesnou bránou. Srdečne Vám ich odporúčame.
Prenosy Bohoslužeb z médií
• V súvislosti s mimoriadnou situáciou vysiela Rádio REGINA priame prenosy z Bohoslužieb – a to v pondelok až piatok od 17.30 – 18.00 hod. Evanjelická pobožnosť je
vysielaná v stredu o 17.30 hod.
Projekt ranných videozamyslení na YouTube kanáli ECAV s vami
• Každé ráno (od pondelka do soboty) sú pripravené videozamyslenia s piesňou
z Evanjelického spevníka. Ide o krátke duchovné povzbudenie do nového dňa, ktoré
je k dispozícii na YouTube kanáli ECAV s vami.

Sledujte
• Náš zborový web: www.legionarska.sk; Facebook: www.facebook.com/ecavlegionarska/, na ktorom nájdete aktuálne oznamy, avíza na internetové vysielanie. Na:
www.legionarska.sk/kazne si môžete prečítať kázne z nášho kostola. V sekcii Oznamy a novinky www.legionarska.sk/kto-sme/oznamy nájdete 55 textov súvisiacich so
základmi našej viery.
• Online duchovné povzbudenia v UPC Mosty: www.facebook.com/UPCMOSTY
• Pozývame aj na facebookovú stránku ECAV: www.facebook.com/ecavsvami
Milodary a príhovorné modlitby
• Bohuznáma sestra z vďaky voči Pánu Bohu venuje na cirkevné ciele 20,- €.
• Bohuznáma sestra pri svojich 85. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť
a prosí o požehnanie celej rodiny. Na cirkevné ciele venuje 50,- €.
• Brat Ing. Pavol Kováčik pri spovedi a Večeri Pánovej v domácnosti s vďakou Pánu
Bohu za Jeho milosť venuje cirkevnému zboru 50,- €.
Ďakujeme, že na službu cirkvi pamätáte v modlitbách i finančnou podporou.
Do pozornosti Vám dávame EVANJELICKÚ TLAČ a POVZBUDZUJEME VÁS, ABY STE
SI NIEKTORÉ Z PERIODÍK PREDPLATILI
• Evanjelický Posol spod Tatier – týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku. Prináša
aktuálne informácie o dianí v našej cirkvi i duchovne podnetné texty. Objednávky:
tel.: 044 5523 070; predplatne@tranoscius.sk; Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031
01 Liptovský Mikuláš. Digitálna verzia: www.ecav.sk/aktuality/oznamy/ako-si-jednoducho-kupit-online-evanjelicky-posol-spod-tatier
• Cestou Svetla – mesačník ECAV venujúci sa evanjelizácii, vychádza 31 rokov. Ak Vám
leží na srdci kresťanské zvestovanie dobrých správ, môžete si ho objednať, propagovať aj podporovať – modlitebne i finančne. Predplatné na celý rok: 7,20 €. Objednávky: tel.: 036 6395 181, mobil: 0905 166 598; jankojanco@gmail.com, Ján Jančo, Dlhá
18/1, 935 32 Kalná nad Hronom.
• Evanjelický východ – mesačník ECAV vychádzajúci v plnofarebnom vydaní na 36
stranách formátu A4. Prináša zaujímavé témy, rozhovory, reportáže, knižné recenzie, komentáre k aktuálnemu dianiu v cirkvi doma i vo svete, monitoring života cirkevných zborov či životné príbehy evanjelických rodín. Slovo „východ“ v názve časopisu znamená zmenu stavu – „vyjdenie“ v svetle Božieho slova. Objednávky: 0918
828 312, e-mail: tajomnik@vdecav.sk, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na
Slovensku, P. O. BOX 119, 080 01 Prešov.
• DÚHA – časopis pre deti do cca 12 r. (vychádza „iba“ v digitálnej podobe).
Ako si ho objednať? Zaregistrujte sa vaším e-mailom na www.floowie.com,
-	 kredit si kúpite vpravo hore pod ikonou košík,
-	 vyberte si predplatné na rok alebo pol roka alebo na kúpu konkrétneho čísla, kliknite pokračovať,
-	 zobrazia sa vám údaje pre platbu – po vyplnení povinných údajov a zadaní sumy
za ročné predplatné, polročné predplatné alebo jedného čísla potvrďte kúpiť,
-	 po zobrazení platobných údajov (číslo účtu a variabilný symbol), uhraďte sumu cez
váš internet banking,
-	 po pripísaní vášho kreditu na účet (môže byť na druhý deň) na www.floowie.com
vyhľadajte Dúhu alebo vyhľadajte priamo www.floowie.com/sk/tranosciussk,
-	 vyberte ktorékoľvek číslo časopisu a kliknite kúpiť za kredity.
Číslo máte zakúpené vo vašej knižnici. Môžete si ju kedykoľvek čítať a ktorúkoľvek
stranu si aj vytlačiť.

Repríza dokumentu o bratovi farárovi L. Jurkovičovi
• Na Dvojke si môžete v piatok, 27. novembra o 13.50 pozrieť reprízu dokumentu o bý
valom bratislavskom farárovi, Dr. Ladislavovi Jurkovičovi. V Bratislave pôsobil v ro
koch 1931  1947, v roku 1962 bol vo vykonštruovanom procese ako ateistickému
režimu nepoddajný odsúdený na trest odňatia slobody.

Sme vďační za Vašu finančnú pomoc cirkevnému zboru. Ak chcete službu zboru
podporiť, ponúkame vám možnosť využiť bankové prevody. Môžete tak urobiť
prevodom na zborové číslo účtu (IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, konštant
ný symbol: 308, variabilný symbol: 633722019 a špecifický symbol: 778273), alebo
pomocou nižšie uvedeného QR kódu, ktorý sa dá zoskenovať mobilným telefó
nom a takto mať v aplikácii vašej banky priamo zadané aj číslo účtu, aj variabilný
symbol a prednastavenú sumu 5 €, ktorá sa samozrejme dá v príslušnom riadku
zmeniť. Za vaše dary vám ďakujeme.
JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB AKO PRISPIEŤ DO OFERY AJ
BEZ HOTOVOSTI:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ
3. DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA MÔŽEŠ NAPÍSAŤ KONKRÉTNY
CIEĽ KAM CHCEŠ OFERU VENOVAŤ, (NIE JE POVINNÉ)
QR kód je prednastavený na výšku ofery 5,- €.
Minimálna výška ofery nie je stanovená. ĎAKUJEME.
JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB AKO ZAPLATIŤ CIRKEVNÝ
PRÍSPEVOK NA ROK 2020 AJ BEZ HOTOVOSTI:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, PODĽA POČTU PLATITEĽOV
3. DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA NAPÍŠ VŠETKY MENÁ TÝCH, ZA
KTORÝCH JE PRÍSPEVOK PLATENÝ A TIEŽ ADRESU PLATITEĽA
Minimálna výška Cirkevného príspevku je 12,- € za jedného
člena cirkevného zboru. ĎAKUJEME.

Domáca pobožnosť na Poslednú nedeľu cirkevného roka, 22. 11. 2020
1. Úvod: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého
2. Pieseň ES 665
3. Odriekanie 10 Božích prikázaní: Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon
Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh ...
4. Zamyslenie nad Božím slovom slovom (Matúš 28, 20): S úctou si vypočujme
slová Písma, ktoré sú zapísané v Evanjeliu podľa Matúša 28, 20: „Ajhľa, ja som
s vami po všetky dni, až do konca sveta.“
Milí bratia a sestry!
Dnes sa končí cirkevný rok. Ako viete, v našej cirkvi rozdeľujeme rok na dve polovice:
slávnostnú a bezslávnostnú. Kým v tej prvej polovici prežívame všetky významné cirkevné sviatky, tá druhá je v očiach mnohých menej pestrá a teda aj duchovne bohatá.
To však nie je pravda. Cirkevný rok je vo svojom duchovnom bohatstve v oboch poloviciach pestrý a má nám čo povedať. V prvej polovici nám skrze cirkevné sviatky ukazuje, čo všetko pre nás Pán Boh urobil. Slávime Vianoce, ktoré hovoria, že Boh zostúpil
na svet, Veľkú noc, ktorá nám hovorí, že Boží Syn za nás umrel, i svätodušné sviatky,
ktoré nám pripomínajú, že Boží Duch zostúpil na Zem. V celej prvej polovici tak vidíme
mocné Božie konanie a sledujeme ho ako film, na ktorý sa dívame v kine. Dobrý film je
vraj taký, ktorý vás dokáže vtiahnuť do deja a vyvolať vo vás emóciu. No aj ten najlepší
film raz skončí a pocit sa premení na spomienku. Osud filmových postáv sa vás nijako
netýka a vy žijete ďalej svojím životom. To však neplatí o cirkevnom roku.
Kým prvá polovica cirkevného roka nám ako film ukazuje, čo Pán Boh pre nás vykonal, druhá polovica nás pozýva, aby sme sa pridali a stali sa súčasťou toho diania. Preto nás na začiatku bezslávnostnej polovice cirkevného roka najprv jednotlivé nedele
pozývali vážnym pozvaním, ukazovali nám rozdiel medzi láskou a bohatstvom, predstavovali život v Kristovi, ponúkali učeníctvo a nasledovanie. Nedele bezslávnostnej
polovice cirkevného roka nás postupne previedli všetkými oblasťami kresťanského
života od prijatia Pána Ježiša, cez rast vo viere, hriešnosť, odpustenie, prijímanie Božej
milosti a Božích darov až k záveru, ku ktorému smeruje nie len svet ale i náš kresťanský život. A práve otázka toho záveru je dnes kľúčová. Kam to vlastne smerujeme a čo
je koncom nášho života?
Slovo „koniec“ v nás automaticky vyvoláva pocit, že niečo prestane. Ak skončí naša
bolesť, prestane nás bolieť, čo nás bolelo. Ak skončí pieseň, prestaneme vnímať hudbu. Ak skončí mladosť, prestaneme užívať jej výhody. Slovo „koniec“ vnímame teda
negatívne, ako záver niečoho, čo tu je a potom už nebude. Takto vnímame často aj
samotný život. Je tu, no potom už nebude. Prežívame naše dni, mesiace a roky, no keď
príde koniec, prestane to a my už nič prežívať nebudeme.
V tomto zmysle ľudia často vnímajú aj slová Pána Ježiša: „Ja som s vami až do konca
sveta!“ Ako keby nám Pán Ježiš chcel povedať, že s nami bude dovtedy, kým tu bude
svet a potom bude koniec, všetko prestane a prestane aj náš vlastný život. Koniec teda
znamená bodku, za ktorou už nič nie je alebo ak aj je, tak je to maximálne nejasné
a hmlisté. To však nie je ten pravý zmysel týchto slov Pána Ježiša.
V pôvodných textoch je v dnešnom verši použitý výraz, ktorý síce možno preložiť ako
koniec, no v zmysle dokončenia, zavŕšenia, dohotovenia. Je to podobné, ako keď staviate
dom a čakáte, kedy už bude hotový. Čakáte vlastne na koniec stavebných prác. Keď stavebné práce konečne skončia, nie je to negatívny jav, ktorý chcete oddialiť a neznamená
to, že vám tento koniec prinesie niečo nepríjemné. Práve naopak – koniec stavebných
prác znamená, že konečne utíchne hluk, odídu robotníci, odídu ťažké a hlučné stavbárske stroje a vy môžete začať bývať vo svojom novom dome. Koniec stavebných prác
znamená začiatok nového života – života bez hluku a všadeprítomného neporiadku.

Pán Ježiš nám hovorí, že bude s nami po všetky dni, a to až do dokončenia sveta.
Zrazu to má iný význam. Už to nie je ohraničený proces, ktorý koncom skončí, ale je
to proces, ktorý svojím koncom naznačuje začiatok. Pán Boh stvoril tento svet a nás
v ňom, aby sme sa postupne pripravovali na dokonalý život v nebeskom kráľovstve.
Celý náš život je prípravou, ktorá je však spojená aj s mnohými ťažkosťami, utrpeniami, bolesťami a nepríjemnosťami rovnako, ako oná stavba domu. Aj tam sú všade
rozhádzané kusy dosák či stavebné nástroje, ozýva sa hluk a údery kladiva. Celá Zem
a každý človek sa postupne pripravuje na večný nebeský život. A počas tej prípravy je
s nami stále Pán Ježiš Kristus, aby nás ako majiteľ stavby či stavbyvedúci opatrne viedol pomedzi tie rozhádzané dosky či klince na stavbe. Čo však potom?
Dnešné slová by mohli naznačovať, že keď bude všetko hotové, Pán Ježiš s nami už
nebude. To však nie je tak. Ak je svet i náš život v procese budovania a prípravy na večnosť, ak nás počas tohto procesu vedie Pán Ježiš Kristus aby sme si neublížili, potom
v čase, keď už bude všetko hotové – keď bude koniec – nebude potrebné, aby nás Pán
Ježiš viedol a chránil, no bude s nami ako spolubývajúci. Začne sa plnohodnotné bytie
v nebesiach, kde trojjediný Pán Boh bude domácim Pánom a tak naše spoločenstvo
s Ním bude stále a automatické, no zmení sa úloha Božieho Syna. Už nebude musieť
chrániť, viesť a režírovať naše často komplikované životy. Už budeme len užívať krásy
hotovej stavby, ktorú Pán Boh za mnohé tisícročia vybudoval a kam nás pozýva, aby
sme bývali s Ním.
Dnešná nedeľa sa nazýva aj Nedeľou večnosti. Ak celá bezslávnostná polovica cirkevného roka hovorila o rôznych stránkach i úskaliach nášho pozemského života, ak
celý náš život je prípravou, stavbou, potom dnešná nedeľa upriamuje náš pohľad na
cieľ, výsledok stavby. Večnosť je to, kam smerujeme, čo je naším cieľom a čo predstavuje plnú kvalitu nášho života. Koniec časnosti teda nie je bodka, za ktorou už nieto
ničoho, ale je zakončením tej menej príjemnej časti, po ktorej sa už život môže naplno
rozvinúť. O čo krajšie a hodnotnejšie to musí byť tam, keď už tu sa nám život tak páči,
máme ho radi a lipneme na ňom. O čo krajší dom stavia Pán, keď už stavenisko je také
úžasné? Nedeľa večnosti v nás nechce vyvolať strach z konca života, ale práve naopak
– potešiť nás správou, že to všetko bude ešte lepšie, že život nekončí, ale pokračuje
v dokonalosti, že Pán Ježiš je s nami, kým sa všetko nedokončí a potom už budeme
žiť v pokoji a radosti ako Božie deti a Boží dedičia. Radujme sa teda, očakávajme s napätím to, čo príde a čo nám chystá Pán a žime v pokoji, pripravujúc sa týmto časným
životom na onen budúci, dokonalý a krajší. Amen.
 Pomodlime sa: Drahý Pane a Spasiteľu náš, Ty si neumrel na kríži len preto, aby
sme oslavovali Tvoje meno ale preto, aby si nás vykúpil z moci hriechu i smrti
a my sme mohli žiť v istote, že po dokončení tohto sveta budeme bývať s Tebou
v Tvojom kráľovstve. Sme šťastní, keď si uvedomujeme, akej cti sa nám dostáva,
keď nás prijímaš za svojich bratov a sestry, keď sa spolu s Tebou stávame dedičmi
nebeského kráľovstva. Ďakujeme Ti za Tvoju obeť, lásku i milosť a tešíme sa, že
už teraz si s nami, kým sa svet nedokončí a potom budeme spolu bývať v dome
nebeského kráľovstva naveky. Amen.
Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu: Otče náš, ktorý si v nebesiach...
5. Viera všeobecná kresťanská: Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného
Boha slovami Apoštolského vyznania: Verím v Boha Otca všemohúceho...
6. Pieseň ES 663
7. Záverečné požehnanie: Sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo
bez úhony. Amen.
Štefan Kiss, evanjelický a. v. farár

